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بچهمیمونکهازخوابپاشددیدمامانمیمونشدمشرا
قالبکردهبهلوسترپذیرایی،آویزانتویهواویکروزنامه
گرفتهدستش،عینکزدهومیخواند.بچهمیمونیککاغذ
ازرویزمینبرداشت،یکعینکپالستیکیزدبهچشمش
وازنردب��انکناردیواررفتباال،پریددمشراگیردادبه
لوستروآویزانشدتویهوا.مامانشکههمهیاینچیزها
رازیرچشمیازپشتشیشههایتهاستکانیعینکشتماشا
میکرد،گفت:»چهکارمیکنیهنوزچشمهاتبازنشده؟«
بچهمیم��ونکاغ��ذشراگرفتجل��ویصورتش،ادای
مامان��شرادرآوردوخواند.خیلیبادقتاخمکردهبودو



مناَچونهام!درروبازکنید! 1011 ادایمنرودرنیارمیمون

ازرویکاغذشمیخواند.
مامانشروی��شراگرفتبهدیوارآنورکهبچهمیمون

نبودوگفت:»اینقدرادایمنرودرنیارمیمون.«
بچهمیمونگفت:»منادایتورودرنمیآرمکهمیمون!

توییکهادایمنرودرمیآری.«
مامانشپشتدستشراگازگرفت،گفت:»اِاِاِ!منادایتو
رودرمیآرم؟توکهخواببودی،منداشتماینجاروزنامه

میخوندم.کیاومدادایاونیکیرودرآوردمیمون؟«
بچهمیمونپشتدس��تشراگازگرفتوگفت:»باشه.
خباالنکهم��ندارماینجاروزنام��همیخونم،توییکه

داریادایمنرودرمیآری.«
مامانمیم��ونازرویلوس��ترپریدپایی��نورفترویمیز
ناهارخورینشست،کنترلتلویزیونرابادمشبرداشتوزد
کانالیکروشنشد.داشتبرنامهیساالدموزرانشانمیداد.
بچهمیم��ونپریدرویمیزوکنترلتلویزی��ونراازمامانش



مناَچونهام!درروبازکنید! 1213 ادایمنرودرنیارمیمون

گرفت،زدکانالدوکهکارتونموزیکهگمشدراپخشمیکرد.
مامانشگفت:»میمون!چرااینطورمیکنی؟«

بچهمیمونگفت:»خبمیخوامکارتونتماشاکنممیمون.«
مامانشگفت:»توکهداشتیروزنامهمیخوندیمیمون!«

بچهمیمونگفت:»خببخونم.مگهچیه؟«
مامانشگفت:»مگهچیه؟ادایمنرودرمیآریمیگی

مگهچیه؟میمون!«
وآنوقتکنترلراگرفتزدکانالیککهساالدموزداشت.
بچهمیمونگفت:»م��ن...اَ...دا...ی...تو...رو...در...ن...

می...یا...رم.میمون!توادایمنرودرمیآری.«
مامانشگفت:»میخوایتلویزیونببینیدیگه؟اگهمن
رفتمتوآش��پزخونهغذادرس��تکنم،نمیآیتوپَروپام
ادایمنرودربیاریکه،هان؟میش��ینیاینجاتلویزیونت

روتماشامیکنی.خب؟«
بچهمیمونگفت:»اِ!توهممیخوایبریآشپزخونه؟منم...«

مامانمیم��ونگف��ت:»نه.م��ناصرارین��دارمبرمتو
آشپزخونه.تواگهکاریداریبرو.«

بچهمیمونگفت:»منماصرارزیادیندارمبرم.«
مامانمیمونگفت:»پساگهاصرارینداری،منمیرم

توآشپزخونه،توهملطفاًنیا.«
بچهمیم��ونگفت:»ن��هدیگه،ببینمنمیخواس��تمبرمتوی
آشپزخونه.توهماگهمیخوایبیایبیا.فقطادایمنرودرنیار.«
مامانمیمونبادمشکلهاشراخاراندوگفت:»تکلیف

منرومشخصکن.چیکارمیخوایبکنیاالن؟«
بچهمیمونگفت:»چیکاربهمنداری؟مگهمنمیگم

تومیخوایچیکارکنی؟«
مامان��شفوتکردتوهوا،کنت��رلراکوبیدرویمیزو
رفت.بچهمیمونباچش��مدنبالشکردک��هکجامیرود.
مامانمیمونرفتدستشویی.بچهمیموندویددنبالشو
تامامانمیمونمیخواستدرراببند،چپیدتودستشویی



مناَچونهام!درروبازکنید! 1415 ادایمنرودرنیارمیمون

ودررابست.
مامانمیمونگفت:»چیهمیمون؟«

بچهمیمونگفت:»هیچی،چیهمگه؟اومدمدستشوییدیگه.«
مامانمیم��ونابروهایشرات��ویآینهنگاهکردوگفت:

»پیپیپیپیداری؟«
بچهمیمونگفت:»توداری؟«

مامانمیمونگف��ت:»بهمنچ��یکارداریمیمون؟تو
پیپیپیپیدارییانه؟«

بچهمیمونگفت:»توخودتبگو.«
مامانمیمونگفت:»بله،منپیپیپیپیدارم.اگهاجازه

بدینشما،منپیپیپیپیامروبکنم.«
بچهمیمونگفت:»خببکن،منممیخوامپیپیپیپیخودم

روبکنم.«
مامانمیمونکفدس��تپشمالویشراکشیدرویلپ
بچ��هاشوگفت:»منمیرمبی��رون،توپیپیپیپیاترو

بکنمیمون!بعدخواهشمیکنمبذاریهنفسراحتتوی
دستشوییبکشیمما.«

آنوقتازتویدستش��وییبیرونآمدودرراپش��ت
سرشبس��ت.بچهمیمونکهتویدستش��وییتنهاشد،
کلهاشرابادمشخاراندوازسوراخکلیدبیرونراتماشا
کرد.مامانشپش��تدردستشوییایس��تادهبودونوک
دمشرامیجورید.بچهمیموندمشراگرفتتویدستش
ونوک��شراجوری��د.آنوقتالیدرراب��ازکردوگفت:

»مامان؟«
مامانشگفت:»هان؟«

بچهمیم��ونگفت:»میآیاینجاپهلویهم،منکهدارم
پیپیپیپیمیکنمتوادایمنرودربیاری؟«

مامانشگفت:»نخیرم.«
بچهمیم��ونگف��ت:»آخهت��واینقدرک��هادایمنرو
درآوردی،م��ندیگهعادتکردم.میآیبازهمادایمن



مناَچونهام!درروبازکنید! 16

رودربیاری؟منآخهتنهاییکهدیگهنمیتونمکه.«
مامانمیمونناخنشراجوی��د.آنوقتدررابازکردو
رفترویتوالتفرنگیبزرگهانشستوگفت:»میمونی

دیگه،چیکارتکنمآخه؟«
بچهمیموننشس��ترویتوالتفرنگیکوچکترهاوبا
خوش��حالیگفت:»توکهبیشترمیمونتریازمن.االنکی

دارهادایکیرودرمیآرهمیمون؟«
مامانمیمونگفت:»مندوس��تن��دارموقتهاییکه

دستشوییمیکنمباکسیحرفبزنممیمون.«
آنوق��تروی��شراگرفتب��هدیواروش��لنگآبرا

برداشت.بچهمیمونهمهمینکارراکرد.

هوچیپوچینشستهبودرویمیزآشپزخانهولبپاییناش
راشلکردهبودوبالبهایشصداهایعجیبوغریبیدر
میآورد.مامانیکپَرپرتقالراازوسطنصفکرد،نمک
پاشیدرویشوگفت:»دهنشروبازکنهخوشگلمامان!«
هوچیپوچیدهانشرابازکرد.مامانپرتقالراتویدهان
هوچیپوچیاشگذاشتوگفت:»ایمامانفدایاونلبهای

خوشگلشبشهکهاینقدرنازپرتقالمیخورهپسرمن!«
هوچیپوچیگفت:»ماماننگاهکن!«

وآنوق��تلُپهای��شراپُرازبادکردوبادس��تروی
آنهاکوبید.بادلپشبایکصدایبدکهتویدستشویی



مناَچونهام!درروبازکنید! 1819 مناَچونهام!درروبازکنید!

میآید،خالیشدوریزریزهایپرتقالپاشیدتویهوا.مامان
لپهایهوچیپوچیاشرانازکردوگفت:»مامانقربوناون
بادلپهاتبشهکهاینقدرخوشگلخالیشونمیکنیتو!«
هوچیپوچیگوشهایمامانراکشیدوگفت:»صداش

روگوشدادی؟«
ماماندس��تهایتپلپسرشراتویدستهایشگرفت
وگفت:»آرهعزیزم!آرهقربوناونش��کلماهتبشهمامان!
مام��انف��دایاونصداینازبادلپهاتبش��هکهخالیاش
ک��ردی!قربوناونصداهاییکهازخودتدرمیآریبش��ه
مامان!فدایاونموسیقیلپتبشمکهاینقدرپسرمنازنازیه!«
هوچیپوچ��یبل��وزشرادادباالوش��کمشراخاراندو

گفت:»نگاهکن!نگاهکن!دارمشکممرومیخارونم!«
مامانخندیدوکفدستراستشرارویقلبشگذاشت
وگفت:»آخآخ!بمیرهمامانکهشکمپسرشخارشگرفته.

منمرگبگیرمکهشکمنازپسرخودممیخاره.«



و باالخره یکی کتابش را بست و بچه مگس 
و بابامگس و مامان مگس را لِه ...



نشرهوپاهمگامبابسیاریازناشرانبینالمللیازکاغذهایمرغوببازمینهیکرماستفادهمیکند،چراکه:
نورراکمترمنعکسمیکنندوچشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود.

سبکترازکاغذهایدیگرندوجابهجاییکتابراحتترمیشود.
ومهمتراینکهبرایتولیداینکاغذهادرختیقطعنمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


